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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman  زپيشتا زن

 

  )افغانستان-ايران( مارچ٨سازمان زنان 

  ٢٠١٨ مارچ ٠۶

!ميسر نيست ی زنانئھيچ انقالب واقعی بدون رھا  
  ! کنيمشرکت در مراسم روز جھانی زن در لندن

 
 . ت آگاھانه و متحد خود زنان بوده اسۀحقوق زنان مديون مبارز ۀدر تمام جھان، ھر گونه دستاوردی در زمين

از سوی رژيم زن ستيز جمھوری اسالمی بوده اند اکنون در صف مقدم   سال سرکوب عريان٣٩زنان ايران که قربانی 

روز جھانی زن که در لندن و در سطحی وسيع برگذار امسال تظاھرات  .دضد حجاب اجباری ان مبارزات مردمی

 ونه تنھا از خيزش مردم حمايت کنيم ، نه تنھا مبارزات زنان عليه خشونت گسترده  خواھد شد، فرصتی است که در آن

اسالمی را در اجبار حجاب  فرودستی مطلق آنان را بازتاب دھيم ، بلکه اوج درماندگی و ورشکستگی رژيم جمھوری

عليه ما زنان ھر روز به طور وحشيانه و با زور نيروی نظامی در   سال جنگ بی وقفه٣٩ .منشان دھييزنبر بدن زنان 

دگی مان، در کوچه و خيابان، در دانشگاه و مدرسه، در  زنۀلحظه لحظ  سال است که در٣٩ما  ...تجريان بوده اس

ستيز  با مرتجع ترين و زن .مجنگيده اي  ی اين رژيمئخانه و حتا رختخواب ھايمان، با قوانين قرون وسطا محيط کار، در

  . ممبارزه کرده اي سياسی آن است، – ايدئولوژيک اسارت زنان ماھيت  ترين رژيمی که

حجاب اجباری اين پرچم رژيم تئوکراتيک دينی جمھوری اسالمی را به زباله   با ھم اعالم کنيم کهبه ما بپيونديد تا ھمه

به  .د و آزادی و برابری مان را به کف خواھيم آوراسارتمان را پاره خواھيم کرد ما زنجيرھای .دتاريخ خواھيم سپر دان

آزاديخواه و مبارز  ن ھا زن در ايران را به گوش زنانتمام نيروی مان در اين تظاھرات صدای ميليو ما بپيونديد تا با

  .مبرساني

 زنان ايران و دختران خيابان انقالب پيوند دھيم تا ۀخود را با مبارزات جسوران اعتراض ۀبه ما بپيونديد تا صدای آگاھان

  . مداشته باشي  ستيزمبارزات زنان در سرنگونی انقالبی اين رژيم زن   ھمه با ھم در ھر جا که ھستيم سھمی از

  !نزنده باد مبارزات زنا !تآزادی زنان اس آزادی جامعه در گرو

  

٢٠١٨چر ما١٠شنبه   
   ظھر،١٢ساعت 
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  :نزديک ترين ايستگاه قطار
MARBLE ARCH  

  
 نانگلستا ‐ )نافغانستا‐ نايرا( چ مار٨سازمان زنان   

 نانگلستا ‐ ناجتماعی و دولتی بر زنان در ايرا کارزار مبارزه با خشونت خانگی،  
mco.mars8.www   

mco.kaarzaar.www 

  

 
   
   
    


